
S K I    K R A H U L E,   S t r e d   E u r ó p y,   967 01  Krahule  86,  Kremnica

Ponuka pre spoluprácu – školy v prírode

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám ponúknuť naše stredisko na spoluprácu pre organizovanie 

škôl v prírode v mesiacoch  apríl – jún   a    september – november.

Stredisko  je  situované  v  strede  obce  Krahule,  ktorá  je  súčasťou  centrálnej  časti  
Kremnických vrchov 5 km severovýchodne od Kremnice.

Areál  strediska  tvorí  päť  samostatných  ubytovacích  pavilónov,  celková  ubytovacia 
kapacita 200 pevných lôžok plus možnosť 13 prístelkov. Reštaurácia s kapacitou 260 miest je 
v strede strediska.  K  dispozícii  sú  trávnaté  plochy vrátane futbalového a multifunkčného 
ihriska,  ďalej  asfaltová plocha,  ktorá sa ohradzuje prenosným zábradlím slúži  pre aktivity 
turnusu (autíčka, bicykle, basketbal,  volejbal atď.)  Pešou chôdzou 20 min  je vybudovaná 
rozhľadňa  s výhľadom na široké okolie vrátane mesta Kremnica. Geografický stred Európy 
vzdialený  od  obce  3,5  km  (peši  30-40  min),  kde  je  postavený  kostol  sv.  Jána  Krstiteľa 
(geografický  stred),  ktorý  je  sprístupnený  na  požiadanie.  V  stredisku  je  vybudovaná  tzv. 
veveričia  dráha vrátane  hojdačiek.  Trávnatá  plocha pred ubytovacím priestorom slúži  na 
ranné  rozcvičky, pohybové hry atď. V prípade nepriaznivého počasia nepriaznivého počasia 
je možné využiť prestrešenú terasu s kapacitou 30 miest. Ďalej je k dispozícii prestrešené 
ohnisko. Nad obcou je salaš s ponukou ovčích výrobkov. Možnosť zabezpečiť autobusovú 
dopravu  do  neďalekých  Turčianskych  Teplíc  prípadne  Martina.  Autobusové  spoje  do 
Kremnice – možné je navštíviť Múzeum mincí a medailí, Gýča vrátane Uličky nosov. Okolie 
strediska vhodné na pešiu turistiku napr. 5 km vzdialená Skalka.

Cena sezóna 2022 – 2023

MŠ                     - 22 Eur

I.stupeň ZŠ   - 24 Eur

II.stupeň ZŠ   - 26 Eur

Animátor   - 20 Eur

Ceny sú vrátane DPH.

Cena zahŕňa 5 x denne strava, ubytovanie, celodenný pitný režim.

Na 15 platiacich detí jeden pedagóg pobyt zdarma.



Celý  areál  ako  aj  zábery  z  pobytov  detí  môžete  pozrieť  na  našej  stránke 
www.skikrahule.sk

Tešíme sa na spoluprácu

Kontakt pre rezervácie: 
e-mail: stredeuropy@skikrahule.sk              tel: 0918 880 810 Viera Korsch

http://www.skikrahule.sk/

